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PIELGRZYMKA MARZEŃ

LA SALETTE · CARCASSONNE · LOURDES · OVIEDO · SANTIAGO DE COMPOSTELA · BRAGA · PORTO · FATIMA · ALJUSTREL ·
LIZBONA
PROGRAM RAMOWY 10 DNI
DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników przed parafią. Wyjazd na nocleg w okolice Strasburga. W tym dniu nie ma obiadokolacji.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Przejazd do La Salette. Nawiedzimy Sanktuarium Płaczącej Madonny we francuskich Alpach, położone na wysokości
1800 m n.p.m. pomiędzy Górą Planeau (1804 m) a zboczami Gargas (2208 m) i Chamoux (2198 m). Wspaniałe otoczenie pięknych
wzgórz, majestat przyrody, urzekająca cisza i kojący szum płynącego potoku przyciąga w to święte miejsce coraz większą liczbę
pątników, pragnących zapoznać się z Orędziem Płaczącej Pani. Tu Matka Boża ukazała się dwojgu pastuszkom jedyny raz
19.09.1846 roku. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Pożegnanie Sanktuarium. Przejazd do Carcassonne – twierdzy otoczonej podwójnymi murami obronnymi – spacer po
zabytkowym mieście. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Lourdes.
DZIEŃ 4
Śniadanie. Całodzienny pobyt w Lourdes: nawiedzenie Bazyliki Różańca Świętego, Bazyliki Niepokalanego Poczęcia, Groty
Objawień z napisem „Jestem Niepokalane Poczęcie” tzw. Massabielskiej. Udział we Mszy św. i Drodze Krzyżowej oraz poznanie
miejsc związanych ze św. Bernadettą młyn Boly – miejsce urodzenia i pierwszych lat życia Bernadetty Soubirous, La Cachot –
dawne więzienie, w którym mieszkała wraz z rodziną w czasie objawień, kościół parafialny św. Piotra, gdzie ochrzczono
Bernadettę (obecny kościół Najświętszego Serca Jezusowego). Obiadokolacja, po której udział w procesji ze świecami. Powrót na
nocleg.
DZIEŃ 5
Śniadanie. Pożegnanie Lourdes przy Grocie Massabielskiej. Krótki pobyt nad Atlantykiem. Przejazd do Oviedo, które podobnie jak
Santiago jest celem pielgrzymek. Jest także stolicą regionu Asturii. Oviedo ulokowano na podgórzu malowniczych Gór
Kantabryjskich w 761 roku. Miasto od początku rozwijało się wokół klasztoru i uniwersytetu. Zwiedzanie miasta. Zobaczymy
katedrę San Salvador zbudowaną w stylu gotyku płomienistego. Wewnątrz kościoła znajduje się grobowiec króla Asturii – Alfonsa
II. W skarbcu katedry przechowywana jest najcenniejsza relikwia – chusta z Oviedo, którą według tradycji otarto twarz Jezusa
zaraz po Jego śmierci i zdjęciu z krzyża. Zobaczymy także XVIII - wieczny Pałac Velarde. Przejazd na obiadokolację i nocleg w
okolicach Oviedo.
DZIEŃ 6
Śniadanie. Przejazd do Santiago de Compostela, pięknego miasta będącego stolicą Galicji – północno - zachodniego regionu
Hiszpanii. Przybędziemy na Plaza do Obradoiro – ostatni przystanek dla licznych pielgrzymów przed wejściem do katedry. Tu
spoczywa św. Jakub Apostoł. Pielgrzymi podążający od wieków przez Europę do grobu Świętego, spowodowali iż Santiago de
Compostela jest jednym z najstarszych na świecie szlaków pielgrzymkowych. Msza św. w Bazylice św. Jakuba i nawiedzenie grobu
Świętego w krypcie za ołtarzem głównym. Następnie zwiedzanie bazyliki. Na szczególną uwagę zasługuje romańskie wejście
główne, na którym widnieje około 100 figur Chrystusa, Apostołów i Proroków. Na barokowej fasadzie katedry, usytuowany jest
posąg św. Jakuba. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Bragi.
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DZIEŃ 7
Śniadanie. Przejazd na zwiedzanie Bragi, miasta założonego jeszcze za czasów panowania Rzymian i mianowanego wówczas
Bracara Augusta, a dziś znanego jako miasto baroku. Spacer po mieście. Zobaczymy wznoszące się na wzgórzu – sanktuarium
Chrystusowe Bom Jesus, wspaniały kompleks architektoniczny z początku XVIII wieku, w skład którego wchodzą również: Droga
Krzyżowa z kapliczkami przedstawiającymi kolejne stacje Męki Pańskiej oraz monumentalne schody, symbolizujące Świętą Drogę
człowieka: Schody Pięciu Zmysłów i Schody Trzech Cnót. Przejazd do Porto. Jest to drugie, pod względem wielkości, miasto
Portugalii, centrum przemysłowo-handlowe, położone malowniczo na wzgórzu nad rzeką Douro. Zwiedzanie m.in. muzeum w
dawnym kościele św. Franciszka, katedry oraz spacer po starej dzielnicy Ribeira. Degustacja połączona z możliwością zakupów w
jednej z piwnic winnych. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Fatimy.
DZIEŃ 8
Śniadanie. Nawiedzenie sanktuarium maryjnego wybudowanego w miejscu objawień Matki Bożej. Udamy się do kapliczki zwanej
Kaplicą Objawień, która jest „sercem sanktuarium”. Przed kapliczką na marmurowej kolumnie stoi figura Matki Bożej Fatimskiej –
dokładnie w tym miejscu, gdzie ukazywała się Maryja. Kolejną świątynią, którą zobaczymy będzie Bazylika Matki Bożej
Różańcowej. Ten strzelisty kościół z 65-metrową dzwonnicą zbudowano z miejscowego kamienia. Przed wejściem umieszczony
jest 5-metrowy posąg Niepokalanego Serca Maryi, wykonany według wskazówek Łucji. Z kolei udamy się do największego
kościoła Bazyliki Trójcy Przenajświętszej, która może pomieścić ponad 8,5 tys. pielgrzymów. Na placu przed świątynią stoją
pomniki papieży, którzy szczególnie czcili Matkę Bożą z Fatimy Jana Pawła II, Pawła VI i Piusa XII. W pobliżu Bazyliki znajduje się
fragment Muru Berlińskiego ukryty w rotundzie ze szkła i kamienia – pamiątka Bożej interwencji upadku komunizmu
zapowiedzianego w Fatimie. Zwiedzimy także wystawę „Światło i pokój”, gdzie gromadzone są dary i wota dla Matki Bożej
Fatimskiej. Obiadokolacja, po której udział w wieczornej procesji światła. Nocleg.
DZIEŃ 9
Śniadanie. Uzupełniające zwiedzanie sanktuarium. Udział w nabożeństwach i Mszy św. Po południu udamy się do Aljustrel –
miejsca urodzenia trójki widzących, a następnie do Valinhos – miejsca pierwszego i trzeciego pojawienia się Anioła w 1916 r. oraz
jedynego pojawienia się Matki Bożej poza Cova da Iria w 1917 r. Możliwość odprawienia nabożeństwa Drogi Krzyżowej, znanej
także pod nazwą Kalwarii Węgierskiej. Stacje Drogi Krzyżowej znajdują się wzdłuż dróżki, którą dzieci udawały się z domu do Cova
da Iria. Powrót na obiadokolację. Możliwość udziału w nabożeństwie różańcowym i procesji ze świecami przy kaplicy Objawień.
Nocleg.
DZIEŃ 10
Śniadanie. Przejazd do Lizbony. Zwiedzanie miasta – wieża Belem, replika samolotu Fairey IIID, mozaika Róży Wiatrów, pomnik
Odkrywców, klasztor Hieronimitów. Przejazd inżynieryjnym arcydziełem – mostem 25 Kwietnia przez rzekę Tag, do miejscowości
Almada. Nawiedzenie sanktuarium Chrystusa Króla. Ze szczytu postumentu roztacza się wspaniała panorama Lizbony. Powrót do
Lizbony do dzielnicy Bairro Alto, taras widokowy. Przejazd do dzielnicy Alfama nawiedzimy katedrę oraz kościół pw. św.
Antoniego. Podczas przejazdu na lotnisko zobaczymy tereny, gdzie odbyła się wystawa światowa Expo w 1998 r. Odprawa
biletowo – bagażowa. Przelot powrotny do Berlina. Przejazd autokarem do Łodzi. Zakończenie pielgrzymki.
TERMIN:
CENA:

28.07-06.08.2017
3470 zł

ZAPEWNIAMY:
• przejazd komfortowym autokarem
• przelot samolotem z Lizbony wraz z opłatami lotniskowymi
• 9 noclegów w hotelach **/***, pokoje 2-os. z łazienkami
• 9 śniadań, 9 obiadokolacji
• opiekę i informację turystyczną pilota
• ubezpieczenie KL + Assistance wraz z KL chorób przewlekłych do 20 000 € i NNW do 2 000 € i 5000 zł w RP
UWAGI:
• wyjazd o charakterze pielgrzymkowym z opieką duchową kapłana i możliwością uczestnictwa w Mszach Świętych
• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
• niezbędny dokument paszport lub dowód osobisty
• na bilety wstępu, nagłośnienie, wjazdy do miast, opłaty drogowe, parkingi, przewodników lokalnych i inne wydatki
programowe – ok. 120 €
• możliwość zorganizowania transferu z lotniska za dodatkową opłatą ok. 90 zł/os

